
๑ 
 

รายงานการประชุมหวัหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อ าเภอ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 

ประจ ำเดือนธันวำคม ๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น (ชั้น ๒) 

………………………………………………………..………….……………………………………………. 
 

ผู้มาประชุม 
   ๑. นายชาญประเสริฐ    พลซา   ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น         ประธาน 

  ๒. นายมานะ           พานิชถาวร  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
   ๔. นายนพดล        วรธงชัย   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
   ๔. นายวินัย      จะแรบรัมย์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ 
   ๕. นายพินิจ               ศรเีจริญ   แทน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์           
   ๖. นายทวีศักดิ์   ชื่นปรีชา   แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
   ๗. นายมานพ    เถาตะกู   แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ 

  ๘. นายพิเชฐ    ทองปัน    แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ     
  ๙. นางสาวสภุาวดี  เลียงชัยศิริ   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ (หน่วย HHU)    

 ๑๐. นายสมหวัง  ทองมั่นคง  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น 
 ๑๑. นายโสภณ    ภูมิทัต   ปศุสัตว์อ าเภอเมืองขอนแก่น             
 ๑๒.นางชนันพัฒน์    ประเสริฐสังข์  ปศุสัตว์อ าเภอน้ าพอง 
           ๑๓. นายวิทยา  ภูหลงเพีย  ปศุสัตว์อ าเภออุบลรัตน์ 
           ๑๔. นายสมรรถ      อินทรพานิช  ปศุสัตว์อ าเภอกระนวน 
           ๑๕. นายมาตย์             อุตธะค า                  ปศุสัตว์อ าเภอเขาสวนกวาง 
           ๑๖. นายณรงค์             พรโคกสูง                  รกัษาการในต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอบ้านฝาง 
  ๑๗. นายวิสิทธิ์             หนิเธาว์                    รักษาการในต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอหนองเรือ 
  ๑๘. นายสุเทพ             การะเวก  ปศุสัตว์อ าเภอภูเวียง 
  ๑๙. นายทรงวุฒิ           เดชวิชิตชัย  ปศุสัตว์อ าเภอชุมแพ 
  ๒๐. นายอดิศร  บุณฑี   ปศุสัตว์อ าเภอโนนศิลา 
  ๒๑. นายวิสุทธิ์  หาญญา   ปศอ.สีชมพู รักษาราชการแทน ปศอ.ภูผาม่าน 
  ๒๒. นายวิถีปราชญ์ พนาจันทร์  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่ 
  ๒๓. นายมานพ  แก้วมาตย์  ปศุสัตว์อ าเภอพล 
  ๒๔. นายมนตรี  นาบุตรบุญ  ปศุสัตว์อ าเภอชนบท 
  ๒๕. นายสมจิตร  โพธิยา   ปศุสัตว์อ าเภอแวงใหญ่ 
  ๒๖. นายไสว               มาเบ้า   รักษาการในต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอแวงน้อย 

  ๒๗. นายสมบัติ   พรหมทา  แทน ปศุสัตว์อ าเภอพระยืน  
  ๒๘. นายวชิระ   สุวรรณขิน  ปศุสัตว์อ าเภอมัญจาคีรี 
  ๒๙. นายพานิช  ทาโบราณ  ปศุสัตว์อ าเภอหนองสองห้อง 
  ๓๐. นายประจญ ละอ าคา             ปศอ.หนองเรือ รักษาการในต าแหน่ง ปศอ.ซ าสูง 
  ๓๑. นายสมรรถ  ด าเนตร   ปศสุัตว์อ าเภอเปือยน้อย 
 

/๓๒. นายพิทยากร... 

 



๒ 
 

 ๓๒. นายพิทยากร อ้วนพรมมา  ปศอ.ภูผาม่าน รักษาราชการแทน ปศอ.สีชมพู 
 ๓๓. นายอนุพงศ์  สุวรรณโสภา  ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแฮด 
 ๓๔. นายทวีศักดิ์  พนิกรณ์   ปศุสัตว์อ าเภอโคกโพธิ์ไชย 
 ๓๕. นายสุพจน์          จันทร์น้อย                  ปศุสัตว์อ าเภอหนองนาค า 
 ๓๖. นายเชิดชูวงศ์   จุฑะกนก  แทน ปศุสัตว์อ าเภอเวียงเก่า 
 ๓๗. นายธีรพงศ์            ใจซื่อ                  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 ๓๘. นางวัลลภา    วราอัศวปติ       สัตวแพทย์อาวุโส         
 ๓๙. นายบุญชอบ          ชัยบัง     สัตวแพทย์ช านาญงาน   
          ๔๐. นางปานทอง   อันธิรส   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                  เลขานุการ 
 ๔๑. นางสาวนิศา          พรหมราช  พนักงานพิมพ์ ส ๓                        ผูช้่วยเลขานุการ 
 ๔๒. นางสาวมาฆพร      ชมบุญ                   นักจัดการงานทั่วไป                       ผูช้่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -  นายบุญชู    ชมภูสอ    หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ       ติดราชการ 
 -  นางสาวรัชนิดา          ยิ่งดอน   นายสัตวแพทย์ช านาญการ      ลาคลอด 
  -  นายชัยอณัณช์           ราโช  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน     ติดราชการ 
 -  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ติดราชการ 

-  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น                      ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 -  ไม่มี 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ปศุสัตว์จังหวัดแจ้ง 
เรื่องที่ ๑ ย้ายข้าราชการ 
กรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่ง ที่ ๘๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ย้ายนายสมรรถ ด าเนตร ต าแหน่ง           

ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามให้ด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ 
(สัตวแพทย์อาวุโส) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

เรื่องท่ี ๒ ผลการประกวดรางวัลด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
การคัดเลือกผลงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับเทศบาลและระดับองค์การบริหารส่วน

ต าบลโดยหน่วยงานในแต่ละพ้ืนที่ ได้ด าเนินการคัดเลือกผลงาน และส่งผลงานที่ชนะการประกวดแต่ละพ้ืนที่เข้า
ประกวดในระดับประเทศ ซึ่งส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ได้ส่งผลงานระดับเทศบาลเข้าประกวด ได้แก่ เทศบาลต าบลท่า
พระ อ.เมืองจ.ขอนแก่นส่งผลงานระดับองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าประกวด ได้แก่ อบต.หนองกุง อ.แกด า จ.
มหาสารคามและได้มีประกาศคณะท างานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินระดับประเทศ ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่               
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผลปรากฏว่า 

ประเภทเทศบาล 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลเมืองกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เทศบาลต าบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 
 

/ประเภท... 
 



๓ 
 

ประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เลย์ จังหวัดนครสวรรค์ 
มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 

๑.๒ การติดตามงานและข้อสั่งการของปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
- ไม่มีวาระ   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- เลขานุการได้จัดเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่

ประชุมรับรอง 
 มติ: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มีวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
๔.๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเ์คี้ยวเอื้อง(ศมอ.) 
โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 เรื่อง กิจกรรมการปลูกพืช (นาหญ้า) 
 มีการด าเนินการปลูกหญ้าแพงโกล่า ที่ต าบลพระลับ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น ในพ้ืนที่ จ านวน ๘๕ ไร่ 
โดยเกษตรกรจ าหน่ายในรูปแบบการขายสด สถานที่รับซื้ออยู่ที่อ าเภอเขาสวนกวาง รับซื้อในราคา กิโลกรัมละ ๒.๕ 
บาท ส าหรับลูกค้าที่อยู่ในพ้ืนที่ รับซื้อในราคา กิโลกรัมละ ๓ บาท ราคามีความต่างกัน ขึ้นอยู่กับสัญญาที่ท าไว้กับ
เกษตรกร ด้านราคาหญ้าสดที่จ าหน่ายให้แก่สหกรณ์โคนม โดยหญ้าไม่สับ จ าหน่ายในราคากิโลกรัมละ ๑.๕๐ บาท 
หญ้าสับ จ าหน่ายในราคากิโลกรัมละ ๑.๘๐ -๒ บาท 
 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น สอบถามในที่ประชุม 
 กลุ่มเกษตรกรนาหญ้า ที่ต าบลพระลับผลิตหญ้าได้ปริมาณมากหรือไม่ 
 ผู้แทนศูนย์ฯ ชี้แจง 
 ผลิตหญ้าได้เฉลี่ยวันละ ๑ ไร่ จ านวน ๑ ตัน/วัน 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น(ศผท.ขก.) 
 - ไม่มีวาระ 
 

๔.๓ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ (ศบส.) 
โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 เรื่องที่ ๑ รายงานการจ าหน่ายโคเนื้อภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 - รายงานโคเนื้อที่ได้มีการจัดจ าหน่ายภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน มีเกษตรกรมารับโคเนื้อแล้ว จ านวน ๑๕ 
ราย ราคาจ าหน่ายกิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท โดยโคเพศเมีย อายุไม่เกิน ๑๐ ปี โคเพศผู้อายุไม่เกิน ๖ ปี 
 - วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้มีการนัดหมายกับเกษตรกรอีก ๑๙ ราย ให้มารับโคเนื้อ ได้แก่ เกษตรกรอ าเภอ
พล เมืองฯ พระยืน ชุมแพ และหนองสองห้อง ทั้งนี้ ให้ปศุสัตว์อ าเภอ แจ้งเกษตรกรให้มารับโคเนื้ออีกครั้งตามวัน
ดังกล่าว ซึ่งจะหมดเขตจ าหน่ายโคเนื้อในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

/เรื่องท่ี ๒... 
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๔ 
 

  
เรื่องท่ี ๒ การจ าหน่ายสัตว์ปีก 

 มีสัตว์ปีกพร้อมที่จะจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร ได้แก่  
-เป็ดเทศ อายุ ๑ สัปดาห์ จ าหน่ายราคากิโลกรัมละ ๒๐ บาท 
- ไก่ชีท่าพระ อายุ ๑ สัปดาห์ จ าหน่ายราคากิโลกรัมละ ๑๕ บาท 
- ห่านขาวและห่านด า จ าหน่ายราคากิโลกรัมละ ๒๐ บาท 

 มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวพ.) 
โดยผู้แทนศูนย์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
 - ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ๔ วัน หากอ าเภอใดจะด าเนินการส่งตัวอย่างมาตรวจ 
สามารถประสานได้ที่ นายพิเชฐ ทองปัน นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ และจะมีเจ้าหน้าที่ท่านอ่ืนให้บริการ ในช่วง
วันหยุดอยู่อย่างต่อเนื่อง 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๕ ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนต.) 
 - ไม่มีวาระ 
 

๔.๖ ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น 
โดยหัวหน้าด่านฯ น าเรียนในที่ประชุม 

เรื่องท่ี ๑ การแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ า 
โดยได้ร่วมด าเนินการกับทางชุดเฉพาะกิจจากกรมปศุสัตว์ ชุดเฉพาะกิจจากส านักงานจังหวัดขอนแก่น             

และชุดเฉพาะกิจจากส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ ในการลงพ้ืนที่ตรวจรับไข่ไก่ ที่จะส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง ทั้งนี้ คาดว่า
จะด าเนินการตรวจรับไข่ไก่แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 เรื่องท่ี ๒ การจับกุมผู้กระท าความผิด 
 ในรอบเดือนที่ผ่านมา ได้ด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๓๔ เนื่องจากมีการขนย้ายไก่ไข่ปลด
ระวางผ่านด่านกักกันสัตว์จากจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ และมีผล swof ครบ แต่ไม่มีการผ่านด่าน
ตรวจกักสัตว์ตามเส้นทางที่ก าหนด จึงถูกด าเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับต่อไป 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๗ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ (หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU)) 
- ไม่มีวาระ 

 

๔.๘ วาระการประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น (ปน.สส.ขอนแก่น) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 

 - ไม่มีวาระ 
 

๔.๙ วาระการประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 

 - ไม่มีวาระ 
 

๔.๑๐ วาระประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 

 - ไม่มีวาระ 
 

/๔.๑๑ กลุ่มส่งเสริม... 
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๕ 
 

 
๔.๑๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
โดยนายพินิจ ศรีเจริญ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ น าเรียนในที่ประชุม  
เรื่องท่ี ๑ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ 
 - รายงานเดือน อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลสรุปรายงาน และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
เรื่องท่ี ๒ โครงการการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม 
 - รายงานเดือน อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลสรุปรายงาน และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
เรื่องท่ี๓ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๑, ๒ 
 - รายงานเดือน อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลสรุปรายงาน และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
เรื่องท่ี ๔ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี ๒๕๖๒ 
 - ผลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ มี ๑๗ อ าเภอ  เกษตรกร จ านวน ๔๓๖ ราย จ านวนพ้ืนที่ 
๒,๘๘๑ ไร่ 
 - จังหวัดขอนแก่นมีเป้าหมายพ้ืนที่ จ านวน ๓,๐๐๐ ไร่ 
เรื่องท่ี ๕ โครงการไทยนิยมยั่งยืน (โครงการศูนย์ขยายพันธุ์สัตว์ฯ) 
 - จ านวนเกษตรกรที่ยื่นแบบค าขอจองซื้อสัตว์ และได้ส่งแบบค าขอไปที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระแล้ว 
จ านวน๑๔๕ราย  
เรื่องท่ี ๖ การด าเนินงานโครงการธนาคารโค – กระบือ 
 - รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๑ 
นายมานะ พานิชถาวร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กล่าวเพิ่มเติม 
 - หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติให้มีส่วนเข้าไปเป็นคณะกรรมการพิจารณาประเมินราคาจ าหน่ายสัตว์             
จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ ยึดถือว่าราคาประเมินสัตว์ ต้องเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกสัตว์และจ าหน่ายสัตว์ของ          
กรมปศุสัตว์ ที่ส าคัญต้องมีถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

มติ: ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
  

๔.๑๒ วาระการประชุม การขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ขอนแก่น  

- ไม่มีวาระ 
 
๔.๑๓ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
โดยนายมานะ พานิชถาวร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๑ ตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 
 ๓.๑ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
 ๓.๒ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
 - รายละเอียดตามเอกสารจึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
เรื่องท่ี ๒ การด าเนินการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนประจ าปี ๒๕๖๒ 
 กรมปศุสัตว์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มีหนังสือ ที่ กษ ๐๖๐๘/ว ๓๐๗๖๓ ลงวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งว่า ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ได้ให้มรการด าเนินการส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูล
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญที่น ามาใช้ประกอบการก าหนด วิเคราะห์และบริหารงาน/โครงการ
ต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ จึงให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการตามแผนการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

/ดังนั้น... 



๖ 
 

 
 ดังนั้น จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. เป้าหมาย จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒= ๗๔,๒๐๐ ราย  
 ๒. ค่าตอบแทน รายละ ๓ บาท ครั้งที่ ๑ เป็นเงิน ๑๗๘,๘๐๐ บาท  ครั้งที่ ๒ ๔๓,๘๐๐ บาท    
 ๓.ขอความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยด าเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ ปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ดังนี้ 
   ๑) ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจ านวนปศุสัตว์ 
   ๒) ปรับปรุงรูปภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
   ๓) รวบรวมภาพฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (โรงเรือน) 
   ๔) เก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
  ในช่วงที่ ๑ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒   
 ๔. ขอความร่วมมือในการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนให้เป็น
ปัจจุบันให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง 
แม่นย า 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
เรื่องที่ ๓ การจัดประชุมชุมชนนักปฏิบัติ ตามแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา รอบท่ี ๑/๒๕๖๒          
 ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มพัฒนาบุคลากร) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  กษ ๐๖๐๒/ว ๖๑๔๓ ลงวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งว่า กรมปศุสัตว์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นตัวชี้วัด
รายบุคคลของผู้บริหาร รอบที่ ๑/๒๕๖๑ โดยจะต้องมีแผนการพัฒนาข้าราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของข้าราชการ
ทั้งหมดในหน่วยงาน และพัฒนาพนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของพนักงานราชการในหน่วยงาน โดยให้
จัดท ารายงานแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP:Aรายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล เฉพาะส่วนของ 
“แผนการพัฒนารายบุคคล”พร้อมน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้แถบสัญลักษณ์ (banner) ชื่อว่า 
“IDP”ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐และจัดท ารายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 
พร้อมน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้แถบสัญลักษณ์ (banner) ชื่อว่า “IDP”ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  
 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร (ชุมชนนักปฏิบัติ) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน
จากการปฏิบัติงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์เพ่ือผลสัมฤทธิ์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและได้รับการอนุมัติโครงการฯ 
แล้วจึงก าหนดประชุมชุมชนนักปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. กลุ่มที่ ๑ เป้าหมาย : ข้าราชการและพนักงานราชการ ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองขอนแก่น 
กระนวน น้ าพอง เขาสวนกวาง อุบลรัตน์ ซ าสูง และพนักงานราชการกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
ก าหนดประชุมในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอน้ าพอง เวลา ๐๘.๓๐ น.– 
๑๒.๐๐ น. 

๒. กลุ่มที่ ๒ เป้าหมาย : ข้าราชการและพนักงานราชการ ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ชุมแพ สีชมพู ภูผา
ม่าน หนองนาค า ภูเวียง หนองเรือ เวียงเก่า และพนักงานราชการกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
ก าหนดประชุมในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอชุมแพ  เวลา ๐๘.๓๐ น. – 
๑๒.๐๐ น. 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

/โดยนายบุญชอบ... 
 



๗ 
 

   
โดยนายบุญชอบ  ชัยบัง สัตวแพทย์ช านาญงาน น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องที่ ๔ การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

๔.๑ การติดตามโครงการฯ ปี ๒๕๖๑ ขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอทุกท่าน ได้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑. กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  
   - ติดตามดูแล ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพสัตว์ แก่เกษตรกรเป้าหมายทั้ง ๒,๖๐๐ ราย  
   - หากพบปัญหาในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ให้รายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยด่วน 
  ๒. กิจกรรมไก่พ้ืนเมืองวิถีอินทรีย์  
   - ติดตามดูแล ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพสัตว์ แก่เกษตรกรเป้าหมายทั้ง ๓๐ ราย  
   - ให้รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน ตามฟอร์มที่ก าหนดให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบ           
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และวางแผนขยายผลโครงการ ต่อไป  
   - หากพบปัญหาในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ให้รายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยด่วน 
 ๔.๒ การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 
  วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ                     
  ๑. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้เตรียมความพร้อมใน
การอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในจังหวัดขอนแก่น  กิจกรรมหลักการส่งเสริมการ
เลี้ยงโคเนื้อเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นอาชีพหลัก  กิจกรรมย่อยการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ในพ้ืนที่ ๑๗ อ าเภอ โดยแบ่งการ
อบรมเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน ๑๓ รุ่น ในระหว่างวันที่ ๓ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  
  ๒. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอผู้รับผิดชอบการอบรม ยืมเงินค่าใช้จ่ายในการ
อบรม และแจ้งให้จัดการเอกสารตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของเอกสารการอบรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
เรียบร้อย พร้อมน าส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ทันทีเม่ือด าเนินการอบรมแล้วเสร็จ 
  วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  - ขอให้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งเลขานุการคณะท างาน              
ในภายหลัง 
  วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี 

  วาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอผู้รับผิดชอบการอบรม ทีด่ าเนินการอบรมแล้วเสร็จ ด าเนินการดังนี้ 

  ๑. จัดการเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของเอกสารการอบรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
เรียบร้อย  
  ๒. น าส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เพ่ือส่งหลักฐานใช้คืนเงินยืม ให้แก่
ส านักงานจังหวัดตามก าหนด ต่อไป 

มติ: ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

๔.๑๔ กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว ์
โดยนายนพดล วรธงชัย หัวหน้ากลุ่มพัมนาสุขภาพสัตว์ น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๑ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 
 กรมปศุสัตว์ ได้ส่งวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามายังส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ เรียบร้อยแล้ว ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ
ด าเนินการเสนอเรื่องขอเบิกวัคซีนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

/เรื่องที่ ๒... 
 



๘ 
 

เรื่องท่ี ๒ กำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ตัวช้ีวัดของกลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 
 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จะจัดส่งรายละเอียดแจ้งทุกอ าเภอผ่านช่องทางเมล์อีกครั้ง  
เรื่องท่ี ๓ การเคลื่อนย้ายสัตว์ 
 ผู้อ านวยการกองสารวัตรและกักกัน แจ้งให้พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
สัตว์เข้าไปประกวดนิทรรศการและการประกวดโคนม ในงานเกษตรสุรนารี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒    
ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
โดยนายธีรพงศ์ ใจซื่อ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๔ การเบิกวัคซีน FMD 
 ขณะนี้ กรมปศุสัตว์ได้จัดส่งวัคซีน FMD ที่ใช้ในโคนม มาเรียบร้อยแล้ว อ าเภอใดที่พร้อมจะเบิกวัคซีนดังกล่าว
ให้ประสานขอท าเรื่องเบิกได้ที่นายเมฆินทร์ วงษ์จันทอง สัตวแพทย์ช านาญงาน กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป  
เรื่องท่ี ๕ โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

กรมปศุสัตว์มีหนังสือที่ กษ ๐๖๑๐.๐๘/ว ๓๔๙๘๒ ลว ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่องโครงการรณรงค์ท าความ
สะอาดและท าลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เสี่ยง ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒ ก าหนดให้ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑-๓๑ มกราคม 
๒๕๖๒ โดยเน้นปฏิบัติในพ้ืนที่เสี่ยง เฉพาะพ้ืนที่ที่พบสัตว์ปีกป่วยตายย้อนหลัง ๓ เดือน ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อยทุกแห่ง 
สถานที่ฆ่าสัตว์ปีกรายย่อยทุกแห่ง สนามชนไก่/สนามซ้อมไก่ พื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์ปีกตามแนวชายแดนรัศมี ๑๐ กิโลเมตร 
โรงฆ่าสัตว์ปีก บริเวณที่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง พ้ืนที่เสี่ยงนกอพยพหรือนกประจ าถิ่นที่อยู่หนาแน่น พื้นที่ที่จังหวัดพิจารณาเป็น
พ้ืนที่เสี่ยง รายละเอียดหนังสือสั่งการได้แจ้งทาง e-mail แล้ว 

เรื่องท่ี ๖ แต่งตั้งคณะท างานทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์ กรมปศุสัตว์ (ไดแ้จ้งทาง e-mailเรียบร้อยแล้ว) 
 กรมปศุสัตว์ค าสั่งที่ ๑๐๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะท างานทีมสอบสวนโรค
ระบาดสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยคณะท างานทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
 (๑) ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น      ประธานคณะท างาน 
 (๒) ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ       คณะท างาน 
 (๓) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล       คณะท างาน 
 (๔) นายสัตวแพทย์ กลุ่มสุขภาพสัตว์      คณะท างาน 
 (๕) สัตวแพทย์ กลุ่มสุขภาพสัตว์       คณะท างาน 
 (๖) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจ าจังหวัด หรือด่านที่รับผิดชอบในท้องที่จังหวัด   คณะท างาน 
 (๗) นายสัตวแพทย์ หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์      คณะท างานและเลขานุการ 
 โดยให้คณะท างาน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินงานในช่วงที่ไม่มีภาวะโรคระบาดเกิดขึ้น โดยการเฝ้าระวังโรคและเสริมประสิทธิภาพของทีมโดยการ
พัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ และเตรียมสิ่งสนับสนุนทีม เพ่ือให้ทีมมีศักยภาพที่จะด าเนินงานได้อย่าง
ทันท่วงทีเมื่อมีภาวะโรคระบาดเกิดข้ึน 

(๒) ด าเนินงานในช่วงที่เกิดภาวะโรคระบาดขึ้น ท าหน้าที่ในการสอบสวนและควบคุมโรคระบาดโดยทีม
สอบสวนโรคในส่วนของปศุสัตว์อ าเภอ ให้การสอบสวนโรคในแต่ละการระบาดประกอบด้วยปศุสัตว์อ าเภอ
ในท้องที่เกิดโรค และท้องที่ข้างเคียงเข้าร่วมด าเนินการ 

(๓) การด าเนินงานเมื่อได้ด าเนินการสอบสวนโรคแล้ว ให้จัดท ารายงานผลการสอบสวนโรคเบื้องต้นเสนอกรม
ปศุสัตว์ภายใน ๗๒ ชั่วโมง และเมื่อการสอบสวนโรคเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เขียนรายงานการสอบสวนโรค 
ฉบับสมบูรณ์ หรือการน าเสนอผลงานผ่านการประชุมวิชาการ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบและอาจน าไปประยุกต์ใช้ได้ในพ้ืนที่อ่ืนๆต่อไป 

(๔) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
/เรื่องท่ี ๗... 

 



๙ 
 

 
เรื่องท่ี ๗ ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming management (GFM)  
 ด้วยปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้รับเป้าหมายจ านวนฟาร์มที่มีระบบการป้องกัน
โรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming management (GFM) โดยก าหนดให้ฟาร์มที่ผ่านการรับรองฯ
จ านวนทั้งสิ้น ๑๔๘ ฟาร์ม โดยแยกชนิดดังนี้  

(๑) สัตว์ปีกพ้ืนเมือง   จ านวน ๘๓ ฟาร์ม   (๔) กระบือ จ านวน ๑๕ ฟาร์ม 
(๒) แพะ  จ านวน ๕ ฟาร์ม   (๕) สุกร จ านวน ๑๕ ฟาร์ม 
(๓) โคนม  จ านวน ๑๐ ฟาร์ม   (๖) โคเนื้อ จ านวน ๒๐ ฟาร์ม 

 ทั้งนี้เป้าหมายแต่ละชนิดสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้แจ้งให้ทราบทาง e-mail แล้ว  
เรื่องท่ี ๘ การควบคุมโรคและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในช่วงเปลี่ยนฤดู 

ด้วยขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเข้าสู่ฤดูหนาว ส่งผลให้สัตว์เกิดความเครียด มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน  
และสุขภาพสัตว์ ท าให้ร่างกายอ่อนแอมีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่ายเช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิก เซปทิซีเมีย 
หรือป่วยด้วยกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน นอกจากนี้ช่วงดังกล่าวเป็นช่วงการอพยพของนกเข้าสู่ประเทศ
ไทยโดยธรรมชาติ ประกอบกับมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศเพ่ือนบ้านและพบการระบาดของโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรอย่าต่อเนื่องในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้น  

ดังนั้น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเฝ้าระวังในพ้ืนที่ด้วย 
มติ: ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 

 

๔.๑๕ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
โดยนายวินัย จะแรบรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๑ การเข้มงวดปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อน 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าค าสั่งหน่วยเฉพาะกิจในการปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อน หากด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้อ าเภอทราบอีกครั้ง และขอให้ทุกอ าเภอเตรียมเป้าหมายโรงฆ่าสัตว์เถื่อนไว้ล่วงหน้า เมื่อได้รับ
ค าสั่งแล้วจึงด าเนินการตามมาตรการต่อไป 
เรื่องที่ ๒ การบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ การตรวจ
ติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต (ฆจส.๒ หรือ กฆ.๑) ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 ขอให้อ าเภอที่ยังไม่ส่งข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาต (ฆจส.๒ หรือ กฆ.๑) ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้าฯ เป็นการด่วน เพ่ือจะได้ด าเนินการตามมาตรการต่อไป 
เรื่องท่ี ๓ การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ แจ้งผู้ประกอบการให้ต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
หากพ้นก าหนด จะต้องด าเนินการช าระค่าปรับตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ 

มติ: ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

๔.๑๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
โดยนางปานทอง อันธิรส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป น าเรียนในที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๑ โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อสวัสดิการ 
 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๐๔๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งเรื่อง
โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
และเจ้าหน้าที่ โดยให้ด าเนินการจัดส่งใบแจ้งรับความคุ้มครองภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ หากส่งตามก าหนดจะ
ได้รับความคุ้มครองภาคฐาน ฟรี ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

/- ดังนั้น... 
 



๑๐ 
 

 
 - ดังนั้น เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์ที่ท่านจะได้รับความคุ้มครองภาคฐาน ฟรี ๑๐,๐๐๐ บาทจึงขอให้ทุกท่าน
ด าเนินการจัดส่งใบแจ้งรับความคุ้มครอง มายังฝ่ายบริหารทั่วไปภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ หากพ้นระยะเวลาที่
ก าหนด ขอให้ท่านด าเนินการจัดส่งเอกสารด้วยตนเองต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๒ 
เรื่องท่ี ๒ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจ าปี 
 - ส านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือท่ี ขก ๐๐๓๐/ว ๙๓๙๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
แจ้งเรื่อง การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจ าปีโดยได้ก าหนดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลประจ าปี ระหว่างวันที่ 
๑๖ ธันวาคม - ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป ซึ่งผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทาง
การแพทย์ตามก าหนด ได้ที่ส านักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือผ่านเว็ปไซต์ www.sso.go.th รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ ๓ 

มติ: ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 - ไม่มีวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ปศุสัตว์อ าเภอมัญจาคีรี กล่าวในที่ประชุม 
 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี ในวันที่ ๑๗ – ๒๐ มกราคม 
๒๕๖๒ ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดกิจกรรมปล่อยขบวนจักรยานกว่า ๕๐๐ คัน 
เพ่ือรณรงค์และเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวงานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบาน 
 โดยภายในงานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบาน จะมีการจัดโชว์กล้วยไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คือ กล้วยไม้ช้างกระ 
ถือเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย ที่มีกล้วยไม้ป่าพันธุ์ช้างกระที่เกิดขึ้นเองและเจริญพันธุ์ตามธรรมชาติ 
เกาะตามล าต้นและก่ิงมะขามที่มีอยู่กว่า ๒๘๐ ต้น ภายในวัดป่า มัญจาคีรี ที่มีอายุนับร้อยปี ซึ่งกล้วยไม้ช้างกระแห่งนี้จะ
โตเต็มวัยและมีความสวยงามทางธรรมชาติในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม – มกราคม ของทุกปี  
 มติ: ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น. 

 
 
                                                                             .........มาฆพร  ชมบุญ..........ผู้จดรายงานการประชุม 

    ( นางสาวมาฆพร  ชมบุญ ) 
                                                                                 นักจัดการงานทั่วไป 
 
                                                                           .......ปานทอง  อันธิรส..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     ( นางปานทอง   อันธิรส ) 
                                                                              หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 

http://www.sso.go.th/

